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Medlemmar under 2017
Organisationen har 2017 haft totalt 112 medlemmar uppdelat enligt följande 8
hedersmedlemmar, 91enskilda medlemskap och 13 organisationer
(förskole-enheter). Detta innebär en ökning i föreningens medlemsantal från föregående år.
Ansvarig för medlemsregistret har under året varit Elisabet Nyléus, Stockholm.

Årsmötet 2017
Svenska OMEP:s årsmöte hölls den 3 februari 2017 vid Högskolan Kristianstads högskola. I
anslutning till årsmötet anordnade Skånekretsen en öppen föreläsning, där Susanne Thulin
och Agneta Jonsson berättade om de samverkansprojekt som pågår i Kristianstadsregionen
mellan förskolor, förskolepersonal och Högskolan Kristianstad. Vid årsmötet deltog de
nordiska gästerna Eli Bergsvik från Norge, Satu Järvenkallas och Kaisu Muuronen från
Finland samt Stig Lund från Danmark.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under arbetsåret haft fyra sammanträden. I samband med årsmötetsförhandlingar
den i Kristianstad hölls ett konstituerande sammanträde 4 februari, ett tvådagarssammanträde
i Stockholm 5–6 maj, ett tvådagarssammanträde i Kristianstad den 20–21 oktober. Ett motto
beslutades vid oktobermötet inför arbetet med internationella OMEP:s 70-årsfirande. OMEP på barnens sida i 70 år.

Årsavgift
Årsavgiften för enskild medlem 200 kr, för pensionärer 100 kr och för student 100 kr.
Årsavgiften för organisation 600 kr. Prenumerationsavgiften på IJEC 275 kronor.

Kretsarna
Tre lokala kretsar har under året varit aktiva med egna möten och föreläsningar.
Norrlandskretsen har även detta år varit vilande. Samtliga kretsar har haft representanter i
Svenska OMEP:s styrelse. Kretsstöd har utgått till de kretsar som så önskat genom att 1/3 av
de avgifter som inkommit från medlemmarna återbetalats till kretsarna med en garantisumma
på minst 500 kronor (enbart en ansökan har inkommit – från Göteborgskretsen). De tre aktiva
kretsarna har skrivit egna verksamhetsberättelser.

International Journal of Early Childhood – IJEC
Från 2014 är Donna Berthelsen, Queensland University of Technology, Brisbane, Australien
redaktör för IJEC. Från och med 2010 ingår IJEC i Springerförlagets tidskriftsutgivning, som
därmed övertar det omfattande arbetet med administration och distribution av tidskriften.
IJEC presenteras på Svenska OMEP:s hemsida och i OMEP-nytt för att uppmana fler att bli
prenumeranter. Eva Ärlemalm-Hagsér har tillsammans med Sue Elliott från Australien varit
gästredaktörer för nummer 3 hösten 2017 av IJEC med temat: Contemporary research on
childhood education for sustainability and environmental education.

OMEP – nytt
Svenska OMEP:s tidskrift OMEP-nytts uppskattade redaktör Mania Teimouri. OMEP-nytt
har under verksamhetsåret utkommit med tre nummer, med Skånekretsen, Göteborgskretsen
och Stockholmskretsen som ansvariga. Ambitionen är att OMEP-nytt skall belysa såväl
Svenska OMEP:s som Internationella OMEP:s verksamhet samt att sprida kunskap om
forskning om barn 0–8 år. Under året har i tidskriften europa- och världskonferensen och
olika projekt som OMEP deltar i och bedriver särskilt uppmärksammats. Tidskriften ligger på
hemsidan www.omep.org.se. Under året har en diskussion förts om hur arbetet med
tidskriften ska leva vidare efter att Mania Teimouri har avsagt sig sitt uppdrag från och med
2

2018. En diskussion om hur vi ska kommunicera med föreningens medlemmar har påbörjats
och kommer att fortsätta.

Svenska OMEP:s hemsida
Svenska OMEP:s hemsida har adressen www.omep.org.se. Annika Rosenqvist har ansvarat
för sidan och tanken var att alla kretsar skulle utse kontaktansvariga till hemsidan. Detta har
skett till viss del. Det går att skicka mail till ordförande, vice ordförande, kassör samt
internationella OMEP direkt från hemsidan. Utvecklingen för att förbättra hemsidan, så
material uppdateras kontinuerligt har pågått under året. Annika Rosenqvist har gjort ett gott
arbete med detta.

Arkivering av OMEP:s material
Svenska OMEP:s material finns arkiverat på TAM-Arkiv, Grindstuvägen 48 – 50 i Bromma,
Stockholm. Arkivet kommer att vara tillgängligt för forskning. Den 22 januari var Ulla-Britt
Larsson, Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér på TAM-arkivet där de dels lämnade in
material för Svenska OMEP och Stockholmskretsen för åren 2010–2017, dels letade
information till den 70-års jubileumsbok som internationella OMEP håller på att arbeta med
inför 70-årskonferensen i Prag.

Kontakter med andra organisationer
Svenska OMEP samarbetar med Teskedsorden och Rädda Barnen i projektet Alla lika inuti
som finansieras av Arvsfonden. Margareta Blennow och Ingrid Engdahl är kontaktpersoner.
Svenska OMEP har även varit representerad vid Nätverket för Barnkonventionen i Sverige.
Stockholmskretsens Ulla-Britt Larsson har deltagit vid dessa möten samt vid UNICEF (se
OMEP-nytt nr 2 2017) möten. Vidare har Ulla-Britt Larsson och Bibbi Tjernlund Ersson,
deltagit vid UNICEF:s årsmöte samt att Ulla-Britt Larsson har deltagit vid Tam-arkivets möte
(Tjänstemäns och Akademikers arkiv). Ingrid Engdahl har föreläst på flera konferenser
arrangerade av Globala Skolan under 2017 på temat lärande för hållbar utveckling.

Studiebesök
En japansk grupp med studenter och lärare från Nagoya besökte Stockholm. Stockholmskretsens Maria Edlund, Kristina Lindberg och Elisabeth Nyléus tog emot studiebesöket, som
inbjöds till Lagunens förskola i Sköndal där som Maria Edlund arbetar.

Policydiskussion om Svenska OMEP:s fortsatta arbete
Under året har Svenska OMEP arbetat vidare med att diskutera föreningens organisation och
verksamhet och om den kan förnyas. De olika kretsarna har under hösten arbetat med en
SWOT-analys som stöd för diskussionen.

Dialogen med de nordiska OMEP-representanterna
Under hösten 2017 har samarbetet med OMEP:s nordiska representanter Eli Bergsvik från
Norge, Satu Järvenkallas och Kaisu Muuronen från Finland, Stig Lund från Danmark och
Kristin Dýrfjörð, Island vidareutvecklats och ett förslag att gemensamt söka medel för
nordiska konferenser har utvecklats. Ambitionen är att få klar en ansökan till Nordiska
Ministerrådet under 2018.

Nominering till ansvarig ör OMEP i Europa
Svenska OMEP startade under hösten en kampanj för att få stöd för att nominera Ingrid
Engdahl till världsstyrelsen med ansvar för OMEP:s arbete i Europa. Kampanjen har fått
starkt stöd och i december anmäldes detta till nuvarande Europa presidenten Nektarios
Stellakis.
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Projekt
Alla lika inuti
Projektet Alla lika inuti som finansieras av Arvsfonden med syfte att tillsammans med
förskolebarn ta fram ett interaktivt material med barnperspektiv, för att arbeta med
värdegrund och mot intolerans i förskolan har under året resulterat i en barnbok och en
handledning för förskolepersonalen. Margareta Blennow och Ingrid Engdahl har verkat som
kontaktpersoner mot Teskedsordern, Rädda barnen och Gothia förlag. Barnets planet, en
interaktiv bok med text och musik, lanseras den 16 november 2017 i förskolan Örnen i
Botkyrka. I februari skickades bok och handledning till alla förskolor i Västra
Götalandsregionen som även inbjöds till en konferens den 21 februari kring projektet. Under
2018 kommer i ett första skede, förskolorna i Skåne, Blekinge, Kalmar, Värmland och
Dalarna att få samma erbjudande.
Undersökning samverkan BVC – Förskola
Svenska OMEP:s projekt om hur samarbetet förskola – BVC ser ut idag och dess resultat,
redovisades i Kroatien 2017 av de projektansvariga Ingrid Engdahl, Margareta Blennow och
Elisabeth Nyléus, samt vid flera möten för barnhälsovårdspersonal.
OMEP ESD Rating Scale
Arbetet med OMEP ESD Rating Scale pågår tillsammans med flera förskolor. Ingrid
Pramling-Samuelsson samt Jonna Larsson arbetar med förskolor i Göteborgsområdet, Ingrid
Engdahl med förskolor i i Sollentuna och Stockholm. Eva Ärlemalm-Hagsér föreläste under
våren 2017 om skalan i Linköpings kommun. Skalan används även i förskollärarprogrammet
vid Mälardalens högskola och Göteborgs universitet. Vidare, skickades en projektansökan in
till Skolforskningsinstitutet våren 2017 (Eva Ärlemalm-Hagsér, Jonna Larsson, Ingrid
Engdahl och Ingrid Pramling Samuelsson). Syftet med det ansökta projektet var att utveckla
arbetet med utbildning för hållbar utveckling och FN:s 17 globala hållbarhetsmål i förskolan.
Tyvärr fick vi meddelandet i november 2017 att ansökan inte beviljats medel.

Representation
Medlemskap i andra organisationer
Svenska OMEP är medlem i UNICEF, UNESCO, Föreningen MIND/Föreningen för psykisk
hälsa, Nätverket för Barnkonventionen och representeras av Ingrid Engdahl, Ulla-Britt
Larsson, Bibbi Tjernlund Ersson och Elisabet Nyléus från Stockholmskretsens styrelse. Ingrid
Pramling Samuelsson sitter som representant för Svenska OMEP i UNICEF:s styrelse.
OMEP:s världskonferens och europamöte hölls i Opatija, Kroatien, den 19–23 juni
2017. Svenska OMEP representerades av Eva Ärlemalm-Hagsér, Elisabet Nyléus, Annika
Rosenqvist, Bibi Karlsson, Eva Ahlin, Ingrid Engdahl, Shirin Fazel-Zandy, Ingrid Pramling
Samuelsson, Susanne Thulin och Agneta Jonsson.

Övrigt
Svenska OMEP skickade den 2 februari in sitt remissvar på revideringen av Förskolans
läroplan. Tack alla som arbetade med detta och främst ett stort tack till Ingrid Engdahl som
sammanställde svaret utifrån de diskussioner som vi haft i föreningen.

Slutord
Styrelsen har under året utvecklat Svenska OMEP i ännu tydligare riktning mot att vara en
mötesplats mellan olika yrkesgrupper som professionellt har sin vardag tillsammans med
barn. Under året har samarbetet med de nordiska OMEP-föreningarna stärks. Vidare har
arbetet med boken Barnets planet och handledningen slutförts. Nu startar nästa fas i detta
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projekt, att sprida materialet i de regioner som är utvalda. Arbetet med OMEP:s skala för
Lärande för hållbar utveckling fortgår. Svenska OMEP har genom att remiss svara på
Skolverkets förslag på reviderad läroplan för förskolan arbetat med att påverka svensk policy.
Svenska OMEP:s medlemmar har presenterat sitt arbete på konferenser både lokalt och
internationellt.
Styrelsen vill tacka alla som gjort det möjligt att bedriva Svenska OMEP:s verksamhet och
vill särskilt tacka kretsarna för deras engagemang och arbete. Styrelsen vill också framhålla
det fina samarbetet med internationella OMEP genom Ingrid Pramling Samuelsson.
Avslutningsvis riktas ett stort tack till Mania Teimouri som nu avslutar sitt arbete som
redaktören för OMEP - nytt. Hennes arbete har varit ovärderligt! Stort TACK Mania!
Stockholm den 11 februari 2018
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